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Dansk Forening for Rosport 

TILMELDING TIL TUREN og bekræftelse af sikkerhedskrav 
 

Roklub:________________________________________________________________________________________ 

Deltagers fulde navn som anført i passet:______________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________________ 

Postnr./by:______________________________ E-mail:_________________________________________ 

Mobiltlf:________________________________ Fødselsdato: .____________________________________ 

Bådtypevalg (sæt X i alle du er frigivet til):   Inrigger:__   Coastal 4:___   Havkajak: ____ 

Langturstyrmand: JA / NEJ og år: ________________    Kan køre bil og trailer (JA / NEJ): ___________ 

 
PRIS OG BETALING 
Prisen er ca. DKK 20.000, der dækker flyrejse T/R, transport i området, bådforsikringer, ophold og forplejning (excl. drikkevarer) 
samt transport af robåde og kajakker. Der kan blive egenbetaling af særlige udflugter og entreer. Der skal indbetales en første rate 
på DKK 6.000 til DFR ved tilmeldingen. Dette skyldes tidlig betaling af depositum for færge og fly. Detaljer vedr. indbetaling af 
restbeløbet til DFfR vil blive fremsendt. Indbetalte beløb refunderes ikke ved afmelding, men pladsen kan overdrages til en anden. 
 

REJSEFORSIKRING 
Det er et myndighedskrav at deltagerne tegner en rejseulykkesforsikring for opholdet på Svalbard. Bevis på dette skal fremsendes 

før turens start. Det anbefales desuden at tegne en afbestillingsforsikring for hele turen samt en generel rejseforsikring. 
 
LÅN AF BÅDE 
Klubben forpligter sig ved underskriften vederlagsfrit at stille en velfungerende langtursbåd (inrigger, coastal 4, havkajak) med 
udstyr til rådighed for turen, hvis turledelsen beder herom. Bådene sejles med skib fra Hirtshals til Tromsø og retur, så 
låneperioden vil blive lidt over 5 uger fra ca. 25/6 til ca. 31/7. Robåde og kajakker vil blive kaskoforsikret. 

 
SIKKERHEDSKRAV 
Ved din og klubbens underskrift bekræfter begge parter, at du vil opfylde nedenstående sikkerhedskrav inden 1. juli 2022. Kun ved 
opfyldelse af disse kan du deltage som roer på turen, ellers kan du være med på land. 

• Du skal ro mindst 250 km i 2022 eller mere i robåd (inrigger eller coastal) og/eller kajak 

• Du skal have været aktiv roer i rosæsonen 2021 

• Du skal være fortrolig med roning i coastal-firer, dvs. ro med 2 årer, hvis du vil ro i denne bådtype 

• Du skal kunne skifte plads i den/de valgte robådstyper uden problemer 

• Du skal kunne styre og ro, også i bølger. 

• Du skal tage entringsprøve i den/de valgte robådstyper i 2022 (må godt få hjælp af medroere) 

• Du skal tage kæntrings-/entringsprøve i kajak og eller makkerredning i 2022 (kun kajakroere) 

• Du skal have prøvet at ro 45 km ud i et stræk i 2022 og være i stand til at ro flere dage i træk. 

• Du skal kunne fremvise et svømmebevis på 600 meter ikke ældre end 1/6-2021 

• Du skal oplyse om kroniske sygdomme og regelmæssigt medicinforbrug ved tilmeldingen 

• Du skal kunne lide og ro med høje fjelde omkring dig 
 

 
Dato:……………….. Deltagers underskrift:……………………………………………………… 
 

Klubbens underskrift:  …………………………………….  (Blokbogstaver: ……..………………………………….) 

 
Blanketten sendes hurtigst muligt men senest 18. februar 2022 til kate@skavin.dk  eller med post til Kate Skavin, Sandkrogen 37, 
2800 Kgs. Lyngby. Evt. spørgsmål til blanketten eller turen rettes til Kate Skavin på e-mail eller mobil 40868983 

Turledere Kate og Jesper Skavin i samarbejde med DFfRs Langtursudvalg 

mailto:kate@skavin.dk

